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הכרזה על שכונות בבית שמש ,בירושלים ,בלוד ,ברמלה ובקריית מלאכי כאזור מוגבל 7150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט7150. . . . . . . . . . . . . . . . 1999-

12/07/20

10:58

הכרזה על שכונות בבית שמש ,בירושלים ,בלוד,
ברמלה ובקריית מלאכי כאזור מוגבל
לפי חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף
הקורונה החדש) (אזור מוגבל) ,התש"ף2020-
ועדת השרים להגדרת "אזור מוגבל" ,במסגרת הטיפול
בנגיף הקורונה החדש מחליטה בתוקף הסמכות הקבועה
בתקנה  2לתקנות שעת חירום המובאות בתוספת לחוק לתיקון
ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)
(אזור מוגבל) ,התש"ף( 12020-להלן  -התקנות) -
( )1להכריז על האזורים המפורטים להלן כאזור מוגבל
כהגדרתו בתקנות למשך  7ימים ,מיום י"ח בתמוז התש"ף
( 10ביולי  )2020בשעה  ,13.00עד יום כ"ה בתמוז התש"ף
( 17ביולי  )2020בשעה  8.00בבוקר:
(א) בית שמש  -שכונות נחלה ומנוחה וקנה הבושם;
(ב) ירושלים  -שכונות רוממה ,קריית צאנז ובעלז וקריית
מטרסדורף;

( )2להכריז על שכונות הרכבת ,שניר ונווה שלום בלוד כאזור
מוגבל כהגדרתו בתקנות למשך  5ימים ,מיום י"ח בתמוז
התש"ף ( 10ביולי  )2020בשעה  ,13.00עד יום כ"ג בתמוז
התש"ף ( 15ביולי  )2020בשעה  8.00בבוקר.
באזורים המוגבלים יחולו כלל ההגבלות המנויות בתקנות
 3ו–3א לתקנות;
בהתאם לתקנה (2ב) לתקנות ,להודיע על ההכרזות
לראשי הרשויות המקומיות שבשטחן הוכרז אזור מוגבל
ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ההכרזות והצעת
ההחלטה ,עם דברי ההסבר לה ,יוגשו לוועדת החוקה ,חוק
ומשפט של הכנסת בסמוך ,ככל האפשר ,לאחר ההכרזות.
בהתאם לתקנה (2ה) לתקנות ,ההכרזות יפורסמו ברשומות.
ההכרזות יפורסמו גם באתר האינטרנט של משרד ראש
הממשלה.
י"ח בתמוז התש"ף ( 10ביולי )2020
(חמ )3-6027

(ג) לוד  -שכונות גני יער וס"ח;
1

(ד) רמלה  -שכונת עמידר ביל"ו;
(ה) קריית מלאכי  -אחוזת רוטנר ושכונת חב"ד;

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

ס"ח התש"ף ,עמ' .190

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

שם חברה
שמעוני אלי ובניו בע"מ

ח.פ
512098260

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
06.09.2020

שעת
האסיפה
הכללית
10:00

הרמס  -מרקיורי בע"מ

511865206

06.09.2020

10:00

מיי-אמיצ'י בע"מ

515526317

29.08.2020

10:00

אלרן את יוסי תכנון
וביצוע עבודות בניה
בע"מ
לירן רמת אביב בע"מ

515115418

18.08.2020

10:00

514177989

10.08.2020

12:00

אוקיאלי סופיה בע"מ

513120113

20.08.2020

12:00

סיוון את יגאל אחזקות
בע"מ
פרנסה ב.ש 1 .בע"מ

513504761

30.08.2020

12:00

515072593

10.08.2020

10:00

ליאלקום בע"מ

513996041

10.08.2020

10:00

גייטסטאר אן.אס.אי .בע"מ 513017459

10.08.2020

10:00

512977232

10.08.2020

10:00

513207217

10.08.2020

10:00

מינימרקט ק.גלויות 2000
בע"מ
ק.ד.מעלות השקעות
בע"מ
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מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
בבית  ,45מושב ירדנה ,אצל
שולמית שמעוני
לוחמי הגטאות  ,22פתח תקווה,
אצל משה רוזנשטיין
ראול ולנברג  ,18תל אביב ,אצל
עמית פולק מטלון ושות' ,קומה 6
בעלי המלאכה ( 2בית גלובוס סנטר
ק ,) 2 .נתיבות ,אצל אלרן ותמיר
תכנון
כיכר הבימה  ,2תל אביב ,קומה ,1
אצל מיטל קינן עו"ד
יהודה הלוי  ,20/8תל אביב ,אצל
גבריאלוב סופיה
בית צורי אליהו  ,4תל אביב ,אצל
קשי עמוס אוחנה
המרפא  ,1ירושלים ,אצל ברוך
אלעזר גרוס
דרך העצמאות  ,40יהוד מונסון,
אצל לילה שלו
מענית  ,10כפר סבא ,אצל נאור
שמעון
חטיבת גולני  ,58חיפה ,אצל אבו
קליע עומר
רבי יוחנן הסנדלר ,15חיפה ,אצל
חזן דניאל

שם הנאמן
שולמית
שמעוני
משה
רוזנשטיין
דן סמירנוב
אלרן
אוחיון
מיטל קינן
גבריאלוב
סופיה
קשי עמוס
אוחנה
ברוך אלעזר
גרוס
לילה שלו
נאור שמעון
אבו קליע
עומר
חזן דניאל

ילקוט הפרסומים  ,8976כ' בתמוז התש"ף12.7.2020 ,
10:58

ח.פ
513498832

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
10.08.2020

שעת
האסיפה
הכללית
10:00

511256257

10.08.2020

10:00

513447417

10.08.2020

10:00

513841213

10.08.2020

10:00

512918913

10.08.2020

10:00

512854688

פתרונות ידידותיים -
פיתוח והפצה בע"מ
512961723
אינטרנט קניון ישראל
בע"מ
513014100
ניסן שחר ניהול
פרוייקטים בע"מ
פרנסה ב.ש )2014( 7 .בע"מ 515142321

10.08.2020

10:00

10.08.2020

10:00

10.08.2020

10:00

10.08.2020

10:00

א.ד.ר .דלתא ( )1994בע"מ

512022468

10.08.2020

10:00

שיווק מקיף ל.ח .בע"מ

512589649

10.08.2020

10:00

אפרון  -עבודות חשמל
בע"מ
אודליה חקלאות ()2010
בע"מ
לייזר  -להבים בע"מ
אר.טי.אם  -פי.אי .בע"מ

512577768

10.08.2020

10:00

514535863

10.08.2020

10:00

טבקין  ,35גבעתיים ,אצל אנגל
הופמן דורית
הסייפן  ,09אורנית ,אצל אברהם
חי לוין
חרצית  ,31נתניה ,אצל ברושי אילן
יעקב
עולש  ,02אצל עופר דגני

512552555
512541376

10.08.2020
10.08.2020

10:00
10:00

515037752

09.08.2020

10:30

515054641

09.08.2020

10:30

515037596

09.08.2020

10:30

515049120

09.08.2020

10:30

513286005

09.08.2020

10:30

פרנסה ב.ש( 2 .החדשה)
בע"מ

515046498

10.08.2020

10:00

איריס  ,2להבים ,אצל לייזר דרור
סמ אל על  ,0רמות השבים ,אצל
משה פרקש
ברקוביץ  ,4תל אביב ,קומה ,6
במשרד תום סטרוגו עו"ד
ברקוביץ  ,4תל אביב ,קומה ,6
במשרד תום סטרוגו עו"ד
ברקוביץ  ,4תל אביב ,קומה 6,
במשרד תום סטרוגו עו"ד
ברקוביץ  ,4תל אביב ,קומה ,6
במשרד תום סטרוגו עו"ד
ברקוביץ  ,4תל אביב ,קומה ,6
במשרד תום סטרוגו עו"ד
המרפא  ,1ירושלים ,אצל ברוך
אליעזר גרוס

מרהיב יזמות וחדשנות
בע"מ

515097160

10.08.2020

10:00

המרפא  ,1ירושלים ,אצל ברוך
אליעזר גרוס

שם חברה
מ .שרון שרותי כח אדם
בע"מ
פרסום וימר פלוס בע"מ
גלגל אנרגיה (שרות לבנט)
בע"מ
גלגל אנרגיה (שרות לבנט)
שער פלמר בע"מ
כרמי חלפים  2000בע"מ

חנה טביבי טכנולוגיה
( )2014בע"מ
ח.ט .אימנסיס בע"מ
חנה טביבי אינטנס
הולדינגס בע"מ
ד .טביבי אחזקות ()2014
בע"מ
טומקט טכנולוגיות בע"מ

ילקוט הפרסומים  ,8976כ' בתמוז התש"ף12.7.2020 ,
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מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
זכרון יעקב  ,25פתח תקווה ,אצל
מיכאל מרקוביץ
זבוטינסקי  ,155רמת גן ,אצל וימר
ראובן
שער פלמר  ,1חיפה ,אצל אבו קליע
עומר
שער פלמר  ,1חיפה ,אצל אבו קליב
עומר
דרך נובה  ,58תל אביב ,אצל כרמי
גיל
שד בנימין  ,109נתניה ,אצל עמוס
מסיקה
חלמיש אח מיתר ,אצל יהואש
עצמון
הגליל  ,85גבעת אלה ,אצל שחר
ניסן
המרפא  ,1ירושלים ,אצל ברוך
אליעזר גרוס

שם הנאמן
מיכאל
מרקוביץ
וימר ראובן
אבו קליע
עומר
אבו קליב
עומר
כרמי גיל
עמוס
מסיקה
יהואש
עצמון
שחר ניסן
ברוך
אליעזר
גרוס
אנגל הופמן
דורית
אברהם חי
לוין
ברושי אילן
יעקב
עופר דגני
ליזר דרור
משה פרקש
חנה טביבי
חנה טביבי
חנה טביבי
חנה טביבי
דניאל
טביבי
ברוך
אליעזר
גרוס
ברוך
אליעזר
גרוס

7151

ח.פ
512727249

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
12.08.2020

שעת
האסיפה
הכללית
10:00

512237926

12.08.2020

10:00

514732866

12.08.2020

10:00

515415768

12.08.2020

10:00

512272659
515372399

גרי הנדסה (חא) בע"מ
מ.מ .פוד מרקטליין 2016
בע"מ
עלה ניהול רכש בחקלאות 514294677
בע"מ
516009966
י.ע.ב מנופאים בע"מ

12.08.2020
12.08.2020

10:00
10:00

12.08.2020

10:00

סוקולוב  ,15כפר סבא ,אצל
אברוצקי ורוניקה
הרצל  ,93נהריה ,אצל גרי חנה
שד ירושלים  ,2באר שבע ,אצל דקל
איריס
תנובות  ,1אצל ישראלי אייל

12.08.2020

10:00

ילדינה בע"מ
הלוח הצהוב בע"מ

514942861
512453770

12.08.2020
12.08.2020

10:00
10:00

ל.א.ר .בנייה והשקעות
בע"מ
נשר אלומיניום בע"מ

513038471

12.08.2020

10:00

514616820

12.08.2020

10:00

514211853

12.08.2020

10:00

כצנלסון  ,13אשקלון ,אצל אלי
סלהוב
החותרים  ,0אצל יעקב קניוק
זבוטינסקי  ,155רמת גן ,אצל וימר
ראובן
בית צורי אליהו  ,11תל אביב ,אצל
אביב מאירי
אדם  ,11פתח תקווה ,אצל אביב
מאירי
היזמה  ,2אשדוד ,אצל אלון אלדר

513657148

12.08.2020

10:00

514375716
512829326

12.08.2020
12.08.2020

10:00
10:00

513773796

12.08.2020

10:00

ג'ונסון יבואנים וסחר
( )2003בע"מ
טיק-טק  24שעות בע"מ

513420620

23.08.2020

12:00

513356899

10.08.2020

9:00

נחום בית יין בע"מ

515738847

16.08.2020

10:00

דרך העצמאות  ,40יהוד מונסון,
אצל לילה שלו
החותרים ,אצל יעקב קניוק
עמל  ,5באר שבע ,אצל יהואש
עצמון
שד מונטיפיורי  ,10אשקלון ,אצל
לוי עודד
ויצמן  ,2תל אביב ,במשרד עדי קפלן
ושות עו"ד
משה שרת  ,35קריית ים ,אצל אלון
סיסו עו"ד
מדרך עוז ,במשרדי החברה

קוקטייל רום בע"מ
פ.מ מבני א.ח.א.ד בע"מ

513415844
515277663

10.08.2020
27.08.2020

12:00
9:00

אולפני קיו סאונד בע"מ

512202151

09.09.2020

10:00

איימי טכנולוגיות בע"מ

514322155

16.08.2020

10:00

ברטיסלבה אחזקות בע"מ

515290781

20.08.2020

10:00

המדע  ,8רחובות ,במשרד רונן פריד
הרא"ה  ,6רמת גן ,במשרד רבקה
רוטשילד
בוקי בן יגלי  ,11תל אביב ,אצל
צימרמן גרשון גיל
מצדה  ,7בני ברק ,מגדלי בסר ,4
אצל מיכל שחר עו"ד
יגאל אלון  ,96תל אביב ,אצל בלטר
גוט אלוניו נאמן קינן

שם חברה
"אלה" יצור ושיווק
מטבחים ( )1999בע"מ
אלה תעשיות מטבחים
בע"מ
מ.ע השלום לתיירות
בע"מ
הבית של ורוניקה בע"מ

קור-על מיזוג אויר לרכב
בע"מ
אדיר טלא קום בע"מ
קוניקוק בע"מ
קל אוטו דרום ()1999
בע"מ
סקיי מרקט בע"מ
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